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             APROB 
                      (Î) INSPECTOR ŞEF 

              AVIZAT             Col.   
Adjunct al Inspectorului Şef                                    Baltaru Pavel                  

 Lt.col.          
            Ciornea Florin  
 

ANUNŢ DE PUBLICITATE 
 

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTĂ: 
Denumire oficială: INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „GHEORGHE POP DE 
BĂSEŞTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ          CIF: 3627137 
Adresa: Strada Vasile Lucaciu, nr.87, Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş, Ţara: România   
Tel: +40 0262211212  Fax: +40 0262214921   E-mail: ardelean_vasile_cristian@yahoo.com 
În atenţia: CRISTIAN ARDELEAN 
 

ANUNŢ 
Denumire contract: ACHIZIŢIONARE  PRODUSE PSI 
Data limită depunere ofertă: 02.10.2018 ora 13:00 
Tip anunţ: Cumpărări directe 
Tip contract: Furnizare 
Cod şi denumire CPV: 44482100-3 
Valoare estimată: 40.797,00 lei fară TVA 
Descriere contract: Achiziţionarea următorului pachet produse p.s.i.: 
- Furtun stins incendii cu interior PVC, tip C, rolă 20 m.l. cu racorduri de aluminiu – 146 buc.  
- Furtun stins incendii cu interior PVC, tip B, rolă 20 m.l. cu racorduri de aluminiu – 80 buc.  
- Reducție B-C – 35 buc.  
- Reducție A-B – 10 buc. 
- Racord refulare tip C (aluminiu) – 42 set 
- Stingător portabil cu pulbere ABC tip P6 (echipat cu suport de perete) – 20 buc. 
- Racord fix tip A – 10 buc. 
- Racord înfundat tip A – 10 buc.  
  
Condiţii referitoare la contract: Ofertanţii vor posta în SICAP preţul total fără TVA al pachetului de 
produse p.s.i., iar în descriere se va detalia conţinutul pachetului şi preţul unitar pentru fiecare produs. 
Ofertele care nu conţin toate cantităţile şi tipurile solicitate vor fi respinse. 
        Produsele psi vor fi însoțite de documentele prevăzute în ordinul nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind 
aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor 
tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor. 
        De asemenea furtunul de refulare tip B și tip C va respecta specificațiile tehnice anexate prezentului 
anunț. 
Condiţii de participare:  Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic din SICAP.  
 

Criterii de atribuire: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT 
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NESECRET 

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 
0262.214981, www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro 

Informaţii suplimentare: Ofertele vor fi transmise până în data de 02.10.2018 ora 13,00 pe fax 
0262214921 sau 0262214981 cu datele de identificare din SICAP. Livrarea se va face la sediul 
achizitorului din Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 87.  
 
                      Întocmit                
 Plt.adj.şef         
    Ardelean Cristian 



SPECIFICATIE TEHNICA
FARTUN DE REFALARE TIP B

1. DESTTNATIE
Furtunul de refulare aplatisabil din material textil cauciucat a cdrei sec{iune

devine circulard numai sub presiunea interioard, iar in stare neumplutd se poate plia gi

rula plat, este destinat trasportului apei pentru stingerea incendiilor.

2. CERTIFICARE, AVIZARE
Furizorul va prezenta un certificat de conformitate cu SR 2164 sau alt6 normi

echivalent5, emis de organisme de certificare acreditate (din tari sau din Uniunea
EuropeanS), impreuni cu rapoartele de incercare care au stat la baza acordlrii
certificirii, rapoarte emise de laboratoare de incercare acreditate.

3. ASIGURAREA CALITATII
Producdtorul trebuie sd aibd implementat un sistem al calitdlii conform cu un

standard din seria SR ISO 9000 sau echivalent.

4. CARACTERISITICI TEHNICE
4.1. Diametrul interior, lungimea gi masa linear[ a furtunului trebuie sd fie

conform tabelului de mai jos.

4.2. Furtunul trebuie sI satisfacd condiliile la presiune hidrostaticd conform
(SR 2164) tabelului de mai jos:

Nr.
crt.

Produs
Presiunea la care se face verificarea lbarl

Rezisten{a la presiunea de

incercare
Rezisten{a la presiune minimd

de spargere
I Furtun tip B 25 40

5. VERIFICARE
Verificarea aspectului, dimensiunilor, masei lineare qi comport[rii la

temperatura de - 30 0 C se fac in conformitate cu pct.4 din SR 2164.

6. LIVRARE. MARCARE. DOCUMENTE. TRANSPORT. DEPOZITARE.
MANIPULARE. INTRETINERE.

6.1. Furtunurile se lrreazd" rolate gi legate.
6.2.Fiecare furtun se marcheazdvizibil cu tug rezistent la umiditate, astfel:

6.2.1. La ambele capete cu lungimea, in metri,

Diametrul interior pentru
furtun tip B

Lungimea de livrare [m] Masa liniard pentru
furnrn [gi-] max.

Nominal Abateri limiti Nominal Abateri limitd
76 + 1"0 / - 0.5 20 +1.0 / -1.0 6s0



6.2.2. La unul din capete diametrul interior nominal, in milimetri.
6.3. De fiecare rold se prinde o etichet[ care trebuie sd conlind urm[toarele:

- marca produc[torului;
- denumireaprodusului;
- lungimea, in metri;
- diametrul interior nominal, in milimetri;
- numirul lotului;
- data fabricdrii (anul, luna, zfua);
- SR 2164 sau echivalent.

6.4. Fiecare lot de livrare trebuie inso{it de documentul de certificare a calitdfii,
intocmit conform dispoziliilor legale in vigoare, in care se indicd gi termenul de
garan{ie la depozitare, stabilit prin contract, dar nu mai pufin de 12 luni.

6.5. Furtunurile se vor liwa f5rd racorduri de refulare.
6.6. Se vor respecta regulile de bazd privind manipularea gi intre{inerea

furtunurilor prevdzute in anexa standardului SR 2164.



SPECIFICATIE TEHNICA
FARTAN DE REFULARE A APEI TIP C

I. DESTTNATIE
Furtunul de refulare aplatisabil din material textil cauciucat a cdrei sec(iune

devine circulard numai sub presiunea interioard, rar in stare neumplutd se poate plia qi

rula plat, este destinat trasportului apei pentru stingerea incendiilor.

2. CERTIFICARE, AVIZARE
Furizorul va prezenta un certificat de conformitate cu SR 2164 sau alt[ normi

echivalent[, emis de organisme de certificare acreditate (din {ar6 sau din Uniunea
European[), impreuni cu rapoartele de incercare care au stat Ia baza acord[rii
certificirii, rapoarte emise de laboratoare de incercare acreditate.

3. ASIGURAREA CALITATII
Producitorul trebuie sd aib[ implementat un sistem al calitdlii conform cu un

standard din seria SR ISO 9000 sau echivalent.

4. CARACTERISITICI TEHNICE
4.1. Diametrul interior, lungimea qi masa lineari a furtunului trebuie si fie

conform tabelului de mai jos:

Diametrul interior pentru
furtun tip C

Lungimea de livrare [m]
Masa liniari

pentru furtun tip
C lelml max.Nominal Abateri limitl Nominal Abateri limite

52 +1,0t-0.5 20 +1,0 / -1,0 440

4.2. Furtunul trebuie si satisfac[ condiliile la presiune hidrostatici conform (SR
2164) tabelului de mai jos:

Nr.
crt.

Produs
Presiunea la care se face verificarea lbarl

Rezistenla la presiunea de
incercare

Rezisten{a la presiune miniml
de spargere

I Furtun tip C 30 50

5. VERIFICARE
Verificarea aspectului, dimensiunilor, masei liniare qi comportlrii la

temperatura de - 30 0 C se fac in.conformitate cu pct.4 din SR 2164.

6. LIVRARE, MARCARE, DOCUMENTE, TRANSPORT, DEPOZITARE,
MANTPULARE, tNrnrlrNrnn

6.1. Furtunurile se livreazd, rolate qi legate.
6.2. Fiecare furtun se marcheazdvizibil cu tug rezistent la umiditate, astfel:

6.2.1. La ambele capete cu lungimea in metri
6.2.2. La unul din capete diametrul interior nominal, in milimetri



6.3. De fiecare rold se prinde o eticheti care trebuie sd confind urmdtoarele:
- marca producdtorului
- denumirea produsului
- lungimea in metri
- diametrul interior nominal in milimetri
- num5rul lotului
- data fabric[rii (anul, luna, zin)
- SR 2164 sau altd normd echivalent[

6.4. Fiecare lot de livrare trebuie insolit de documentul de certificare a calit51ii,
intocmit conform dispoziliilor legale in vigoare, in care se indici qi termenul de
garanfie la depozitare stabilit prin contract, dar nu mai pufin de 12 luni.

6.5. Furtunurile se vor livra frri racorduri de refulare.
6.6. Se vor respecta regulile de bazd pnvind manipularea qi intretinerea
furtunurilor prev[zute in anexa standardului SR 2164.


